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Dôvodová správa
k bodu programu: k bodu programu: Návrh na udelenie Čestného občianstva
mesta Banská Bystrica

I. Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť v zmysle Štatútu
mesta Banská Bystrica.
II. Podľa Štatútu mesta Banská Bystrica, Deviata časť, Verejné ocenenia a kronika mesta Čl. 1
Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica možno udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť
významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji
priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Udelenie ocenenia je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Banská Bystrica na roky 2007 - 2013 č. A 2.2.1.4.5.
III. Kandidátom na udelenie ocenenia je jeden z najvýznamnejších hudobných skladateľov na
Slovensku Zdenko Mikula, ktorý je svojou tvorbou úzko spätý s banskobystrickým regiónom a je
známy v celej spevácko-zborovej obci.
O udelení Čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta Banská
Bystrica so signatúrou pečate mesta. Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným
spôsobom a bude súčasťou aktu oceňovania ocenených Cenou mesta a Cenou primátora v januári
2012.
IV. V Programovom rozpočte Mesta Banská Bystrica sú plánované finančné prostriedky pre rok
2012 na akty verejného ocenenia v programe 12, v podprograme 2.
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Návrh na uznesenie
K bodu: Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Banská Bystrica
________________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
dôvodovú správu k návrhu na udelenie Čestného občianstva mesta Banská Bystrica
II. s c h v a ľ u j e
udelenie Čestného občianstva mesta Banská Bystrica slovenskému hudobnému skladateľovi
Zdenkovi Mikulovi
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Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Banská Bystrica
Fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho
obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Mesta Banská
Bystrica. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a ktorá sa signuje
pečaťou mesta. Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom.
Zdenko Mikula, jeden z najvýznamnejších hudobných skladateľov na Slovensku je úzko spätý s
banskobystrickým regiónom a svojou tvorbou je známy v celej spevácko-zborovej obci. Má originálny
kompozičný rukopis. Má pozitívny vzťah k slovenskému folklóru a ľudovej piesni. Ľudová pieseň je
jeho inšpiračný zdroj a klenot, ku ktorému sa obracia vo svojich kompozíciách a umeleckých
spracovaniach.
Narodil sa 27.11.1916 vo Vyhniach. Základné hudobné vzdelanie získal u Prof. Karla Štiku na
Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia kompozície a dirigovania na bratislavskom
Konzervatóriu bol v rokoch 1947-1955 na tej istej škole externým pedagógom. Od roku 1953 bol
dirigentom vojenskej hudby, založil a viedol Vysokoškolský umelecký súbor a súčasne bol aj
dirigentom Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. V rokoch 1959-1966 bol tvorivým
tajomníkom Zväzu slovenských skladateľov, externý pedagóg na Vysokej škole múzických umení v
Bratislave, kde vyučoval vokálnu sadzbu a inštrumentáciu. Súčasne bol od roku 1966 šéfom hudobného
vysielania Československého rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1974-1978 bol vedúcim tajomníkom
Zväzu slovenských skladateľov a od roku 1977 až do odchodu na dôchodok (r.1987) tajomníkom Zväzu
československých skladateľov v Prahe.
Hoci sa vo svoje tvorbe venoval aj orchestrálnym žánrom a komornej hudbe, ťažiskom jeho
kompozičnej aktivity je vokálna, najmä zborová tvorba. Nie náhodou dostal Zdenko Mikula prívlastok
upravovateľa ľudových piesní. Ľudovej piesni venuje (až doteraz) celý svoj život veľkú pozornosť.
Hudobné spracovanie slovenského folklóru nadobúda v jeho autorskom spracovaní rôzne podoby – od
jednoduchých harmonizácií určených pre amatérske telesá až po rozsiahlejšie kompozície. Na tejto báze
sú u Zdenka Mikulu zastúpené všetky charakteristické oblasti Slovenska, slovenské ľudové piesne
zahraničných Slovákov, inonárodné ľudové piesne a capella i s orchestrom. V poslednom období to boli
i spracovania vianočných piesní a kolied (aj svetových), ktoré upravoval, spracovával alebo
komponoval pre potreby najmä adventného festivalu vo Veľkom Kýri pri Nových Zámkoch na
objednávku.
Kvalitatívne predstavuje jeho zborová tvorba pevnú hodnotnú časť v rozvetvenej slovenskej
hudbe. Hudobný skladateľ a nestor slovenskej hudby Zdenko Mikula patrí do tej generácie slovenských
skladateľov, ktorých hudbu charakterizujú moderné tendencie, ktoré sa spájajú s rešpektom pre tradičné.
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